
PIĄTEK / 29.05.2020

15:30 Ogłoszenie konkursu FOTOMONTAŻ  
– my wrzucamy fotkę, a Wy działacie z nią cuda!

16:00 FB live studencki po polsku – Wiola Rusnarczyk 
o Wydziale ze swojej perspektywy (możliwość zadawania 
pytań)

16:30 FB live studencki po angielsku – Jagoda Szymańska 
o Wydziale ze swojej perspektywy (możliwość zadawania 
pytań)

17:00 Kreatywne pisanie – sztuka dla pasjonatów i nie 
tylko – Beata Tarnowska o tym, jak postawić pierwszy krok 
w publicystyce, skąd pozyskiwać materiały, jak nawiązywać 
kontakty i co najważniejsze – o czerpaniu radości z pisania  
(można wysyłać swoje teksty do konsultacji)

17:30–19:30 Ilustracja cyfrowa – character design od 
briefu do gotowej postaci. Stream Marka Szymczaka 
na YouTube. Uczestnicy mogą brać aktywny udział 
w spotkaniu, wysyłając swoje pomysły i tworząc własne 
prace w dowolnej technice

20:00 Wernisaż wystawy BALANS – otwarcie wirtualnej 
wystawy rysunku i malarstwa z pracowni prof. Edwarda 
Sytego i mgr Beaty Tarnowskiej

SOBOTA / 30.05.2020

14:00 Ogłoszenie konkursu fotograficznego  
GDZIE JEST SZTUKA? – zrób fotkę, która będzie 
odpowiedzią na to pytanie

10:00–18:00 KONSULTACJE PRAC

15:30 FB live z wykładowcą – mgr Michał Krawiec prosto 
z pracowni graficznej (możliwość zadawania pytań) 

16:00 FB live z wykładowcą – dr hab. Kazimierz Ożóg 
o historii sztuki i nie tylko (możliwość zadawania pytań)

17:00–19:00 Rysunek odręczny – studentka Karolina 
Saletnik o pracy rysownika i ilustratora

19:30 Rozstrzygnięcie konkursów

20:00 Wernisaż wystawy poplenerowej  
NATURALNE/NIENATURALNE, Galeria W – otwarcie 
wystawy w wirtualnej galerii Wydziału Sztuki

DO POBRANIA / SZTUKA.UNI.OPOLE.PL 
Informator – pakiet informacji dla kandydatów

Tapety na smartfony – grafiki i ilustracje studentów,  
absolwentów i wykładowców Wydziału Sztuki UO

PONADTO W CZERWCU 
NA FB WYDZIAŁU SZTUKI

O nas – informacje o Wydziale Sztuki UO

Okiem studenta – film z czasu pracy zdalnej

Plenery – dokąd wyjeżdżamy i co tam robimy

Wydarzenia – dowiecie się między innymi czym  
są Wkupiny oraz jak obchodzimy Wigilię Wydziałową

Projekty artystyczne – prezentacja naszych działań

AKA – poznajcie nasze Akademickie Koło Artystyczne

Darmowe oprogramowanie dla sztuki – student Mikołaj 
Neronowicz o bezpłatnych programach graficznych 

O rysunku i malarstwie – wykład prof. Edwarda Sytego

Pokaz animacji – prezentacja prac studenckich

Mapping i VJ-ing – wyjaśniamy czym jest performance 
audiowizualny i jak ożywić budynek

Fototapeta – wystawa online studenta Bartka Karwata

Maski – wystawa z pracowni rzeźby dr Ignacego 
Nowodworskiego, prezentująca obiekty-maski ochronne 
w interpretacji studentów

i wiele, wiele innych...


